
Hazırlayan: RABAT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 

Adres: 4 Rue Tiflet Hassan Rabat/MAROC 

Tel: 00 212 537 76 76 01 
Fax: 00 212 537 76 76 42 

E-posta: rabat@ticaret.gov.tr 

 

UYARI: Aşağıda yer verilen bilgiler ilgili kişi ve kurumlardan ve/veya internet 
sitelerinden temin edilmektedir. Söz konusu bilgiler düzenli olarak güncellenmektedir. 

Kaynağının 3’ncü kişi, kurum ve kuruluşlar olması sebebiyle, aşağıda yer verilen bilgi, 
rakam, istatistik vb. her türlü veriden doğabilecek sorunlar konusunda Ticaret Müşavirliği 

olarak sorumluluk kabul edilmemektedir. Kullanıcılar tarafından muhatap oldukları kurum, 

kuruluş, firma veya şahıslardan ilgili konuların sorularak yetkili kişilerden resmi bilgi 
edinilmesinde fayda vardır. 

 
Fas Krallığında sektörel bazlı firma taraması yaparken, aşağıda belirtilen ücretsiz web 
sitelerinden faydalanılabilir. 

 
“http://kerix.net/” adlı internet sitesinden “rechercher” kısmına ürün, şirket, marka, yönetici 
adı gibi veriler girilerek firma listelerine ulaşılması mümkündür. Bu sayfada “info” 
kısımlarına tıklanarak firmalar hakkında daha detaylı bilgiler elde edebilmek mümkündür. 

 
“http://ma.kompass.com/” adlı internet sitesinden de yine ürün, şirket, marka vb. kriterler 

girilerek Fas genelinde ilgili sektörlerde faaliyette bulunan firmalara ulaşmak mümkün 
görülmektedir. Bu sitenin ingilizce versiyonu kullanıldığında firmalara ulaşmak konusunda 

sıkıntılar olmaktadır. 

 
http://www.telecontact.ma/ adlı internet sitesinden, ürün/sektör ve şehir bilgisi girerek firma 
taraması yapmak ve firmalarla ilgili bilgilere ulaşmak mümkündür. 

 

Yine “http://www.charika.ma” “http://www.maroc-adresses.com” “http://ramdani- 

cv.fr.gd/Secteurs.htm” siteleri de sektör bazında Fas genelinde faaliyette bulunan firmalara 

ulaşmak için bir kaynak olarak kullanılabilir. Söz konusu sitelerin bir kısmında aramalar 

İngilizce yapılabilmektedir, ancak aramaların Fransızca yapılmasında fayda vardır, aksi 

takdirde bazı firmaların bilgilerine ulaşmakta sıkıntı olabilmektedir. 

 
Bu firmalardan size uygun gelenlerin isimlerini ve/veya araştırma konunuza göre bazı anahtar 
kelimeleri bir arama motoruna “www.google.co.ma”girmek suretiyle daha fazla bilgi 
alabilirsiniz. 

 
Söz konusu firmalara kendinizi ve ürünlerinizi tanıtan bilgiler yollayarak veya tercihen bizzat 

ziyaret etmek suretiyle bağlantı kurabilirsiniz. Ancak, pratikte e-posta yoluyla temas kurma 
konusunda bazı sıkıntılar olduğu bilindiğinden ilk aşamada bu yöntemin denenmesi akabinde 

geri dönüş alınamadıysa faks çekip sonrasında telefonla arayarak (tercihen Arapça ve/veya 
Fransızca konuşmakta yarar var. Zira, İngilizce kullanımı ülkede son derece sınırlıdır) çekilen 

faksı hatırlatmakta fayda vardır. 
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